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Resumo 

O objetivo do trabalho é abordar o uso do gerenciamento de projetos, no processo de 

fornecimento de formas e escoramentos metálicos nas empresas do setor da construção civil. 

Esse mercado é altamente competitivo e as empresas estão sempre em busca das melhores 

práticas e equipamentos, para aprimorar seus processos e se diferenciar perante seus 

concorrentes. Devido ao atual período de crise no Brasil, muitos empreendimentos foram 

suspensos ou cancelados, e isso afetou praticamente todas as empresas ligadas ao setor, e 

também fez com que as mesmas reavaliassem o número de funcionários e seus processos.  

Entre os processos alterados destaca-se a revisão dos orçamentos, este faz com que projetos já 

definidos retornem a fase de orçamentação e sigam os novos critérios estabelecidos. Diferente 

das construtoras, as empresas fornecedoras de formas e escoramentos, não podem 

simplesmente cortar gastos reduzindo o número de funcionários, pois com a aplicação dos 

novos critérios de orçamentação estabelecidos pelas construtoras, houve um aumento nas 

solicitações de orçamentos, mesmo com a redução dos lançamentos. Para que as empresas 

fornecedoras de formas e escoramentos possam reduzir seus custos, e assegurar que todas as 

atividades serão executadas cumprindo os prazos e padrões de qualidade, é fundamental que 

práticas de gerenciamento de projeto sejam adotadas para corrigir as falhas identificadas no 

processo.  As principais falhas estão na definição do escopo, e na gestão das mudanças 

durante o desenvolvimento do projeto, ocasionando retrabalho nos departamentos técnico, 

comercial e logístico. A fim de aumentar a competitividade e corrigir as falhas identificadas 

no processo, sugere-se a aplicação das técnicas de gerenciamento do escopo para documentar 

as atividades, e padronizar os processos de solicitações e alterações de mudanças de escopo. 

 

 Palavras Chave: Construção civil. Formas e escoramentos. Gerenciamento de escopo. 

Competitividade.    

    



 

 

Abstract 

The purpose of this study is to address the use of project management in the process of 

supplying formworks and metal shoring in companies in the civil construction sector. This 

market is highly competitive and companies are always looking for best practices and 

equipment, to improve their processes and differentiate themselves from their competitors. 

Due to the current crisis period in Brazil, many ventures were suspended or canceled, and this 

affected almost all companies involved in the sector, and also caused them to reassess the 

number of employees and their processes. Among the altered processes, it is worth 

highlighting the revision of budgets, which causes already defined projects to return to the 

budgeting phase and follow the new criteria established. Different from the construction 

companies/unlike construction companies, companies that provide formwork and shoring 

cannot just cut costs by reducing the number of employees, because with the application of 

the new criteria of budgeting established by the builders, there was an increase in requests for 

budgets, even with the reduction of the launches. In order to the formwork and shoring 

companies to reduce their costs and ensure that all activities are executed in compliance with 

deadlines and quality standards, it is essential that project management practices be adopted to 

correct the identified flaws in the process. The main flaws are in the definition of the scope 

and in the management of the changes during the development of the project, causing rework 

in the technical, commercial and logistic departments. In order to increase the competitiveness 

and correct the identified flaws in the process, it is suggested to apply the scope management 

techniques to document the activities, and standardize the processes of requests and changes 

of scope changes. 

 

 Key Words: Construction. Formwork and shoring. Scope management. 

Competitiveness.  
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1. INTRODUÇÃO  

A indústria da construção civil é uma das principais fontes empregadoras de mão de 

obra e serviços no Brasil (MELLO, 2009). Nos últimos anos, foi observado o encolhimento 

das receitas e também no número de funcionários nas empresas desse setor, e isso se deu 

principalmente pelo período de crise que o Brasil esta passando e pelos inúmeros escândalos 

envolvendo as grandes companhias do mercado da construção.  

 Ainda segundo Mello (2009) segmento da construção civil é formado por construtoras, 

empreiteiras e empresas ligadas as atividades relacionadas à construção. Essas empresas 

podem ser escritórios de projetos de arquitetura, calculistas, executores de obras, fornecedores 

de produtos e serviços diversos, bem como empresas especializadas em formas e 

escoramentos. 

 No Brasil existem várias empresas especializadas no fornecimento de formas e 

escoramentos metálicos para execução de obras. Segundo Nakamura (2014) o sistema de 

fôrma e escoramento pode representar até 45% dos custos da estrutura. O impacto financeiro 

do sistema utilizado pode ser um fator decisivo na escolha da solução, porém as motivações 

técnicas do projeto podem ser mais importantes devido a qualidade da estrutura desejada.  

Com o cenário econômico atual, as empresas que trabalham com formas e 

escoramentos metálicos tiveram que reduzir o número de colaboradores, com o objetivo de 

minimizar seus gastos e tornar o processo mais enxuto. Com orçamento restrito e um aumento 

na competitividade, ficou mais difícil de chegar à proposta vencedora, pois as empresas terão 

que investir mais tempo e trabalho nos estudos técnicos para ter uma solução diferenciada 

para execução de cada projeto. Para manter a eficiência das empresas, a maneira encontrada é 

rever os processos e identificar os pontos francos de seus orçamentos, só assim é possível 

planejar e controlar seus custos e orçamentos (LIMMER, 1997). 

Nesse trabalho não focaremos nos problemas específicos de cada empresa, mas sim em 

algo genérico de maneira que todas as empresas possam utilizar para melhorar seus processos, 

minimizando ou evitando os problemas gerados pela deficiência no processo de contratação 

desse tipo de serviço. Também serão apresentados os principais benefícios que as empresas 

desse setor terão se utilizarem algumas técnicas de gerenciamento de projetos para gerir seus 

processos, e como que isso pode aumentar o grau de satisfação do cliente e também a 

lucratividade da empresa em um mercado cada vez mais globalizado e competitivo. 
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1. 1. PROBLEMA 

Como gerenciar o processo de fornecimento de formas e escoramentos metálicos para 

empresas da indústria da construção civil, utilizando o gerenciamento de escopo, de maneira a 

tornar o projeto um processo mais eficiente no cenário econômico atual? 

 

1. 2. OBJETIVO 

1. 2.1. OBJETIVO GERAL 

O estudo tem como objetivo identificar os problemas que um escopo mal definido 

pode gerar no processo de fornecimento de formas e escoramentos para construção civil, e 

como a utilização das práticas de gerenciamento de escopo podem tornar as atividades dos 

projetos mais eficientes. 

 

1. 2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analisar a importância das soluções de forma e escoramento para o setor da construção 

civil; 

Apontar as principais causas dos problemas ocorrentes no processo de fornecimento 

das soluções de engenheira; 

Apresentar as melhores práticas para gerenciar as mudanças de escopo durante o 

andamento do projeto. 

 

1. 3. JUSTIFICATIVA 

O processo de contratação de uma empresa, para fornecimento de formas e 

escoramentos vai além de um contrato de compra e venda, ou locação de equipamentos. Com 

a contratação da empresa especializada em determinada atividade, o cliente espera ter uma 

consultoria no assunto e isso faz com que essa venda seja mais técnica e consultiva do que 

propriamente dita locação ou venda de materiais. Para fornecimento dos equipamentos são 

necessários vários estudos técnicos, projetos preliminares, executivos e revisões, visitas 
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técnicas em obra, treinamentos e muitas vezes até o processo logístico para entrega dos 

equipamentos, além da completa assessoria comercial. 

Existem dois tipos de operações comerciais nesse segmento, as operações de venda 

propriamente dita de equipamento e as operações de locação. As operações de venda podem 

ser de serviços como mão de obra, projetos específicos de engenharia para criação de novos 

equipamentos ou soluções, ou de venda de materiais, a cobrança nesse tipo de operação é feita 

em parcelas ou datas pré-estabelecidas. Já nos processos de locação, o cliente utiliza dos 

equipamentos locáveis para executar suas obras, a cobrança nesse tipo de operação é feita 

através de medições periódicas, onde se avalia o quanto de material o cliente tem em posse ou 

em que fase da obra o material esta sendo usado. Com base nos quantitativos levantados, 

medição e nos valores unitários pré-estabelecidos em contrato, o cliente e o fornecedor 

acordam a cobrança pelos serviços prestados.   

Os principais problemas no processo de fornecimento de formas e escoramentos estão 

nos projetos que  demandam mais horas de trabalho do que o normal para serem executados. 

Isso pode ser o resultado da falta de documentação e registros das atividades estabelecidas no 

escopo do projeto. A fim de diminuirmos os problemas gerados pelas mudanças e 

aumentarmos a capacidade produtiva das empresas, mesmo com um quadro reduzido de 

colaboradores, será necessário à implantação de boas práticas de gestão do escopo, onde serão 

determinados os trabalhos a serem realizados e através de prioridades ou cobranças 

estabelecer um processo para gestão das mudanças, tornando a documentação e registro das 

atividades algo processual e necessária para que tanto clientes, quanto o fornecedores estejam 

comprometidos em realizar o acordado dentro dos prazos, quantidades e valores 

estabelecidos. 

 

1. 4. DELIMITAÇÃO DO TEMA 

Nesse estudo buscaremos  identificar os principais problemas ocorrentes durante o 

processo de contratação de soluções de engenharia, formas e escoramentos metálicos, e como 

fazer a gestão eficiente dos processos de maneira assertiva. Também como prevenir e evitar 

que problemas externos, transformem-se em problemas da empresa fornecedora, e os 

benefícios que a documentação das atividades proporciona para a gestão do processo de 

gerenciamento do contrato. 
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1. 5. METODOLOGIA 

Este trabalho é baseando-se no guia PMBOK (2013) e pesquisas bibliográficas em 

livros e artigos científicos. A análise dos autores auxiliou no processo de entendimento e 

desenvolvimento das abordagens. 

Segundo Gil (2008) para a prática de pesquisa bibliográfica utilizam-se materiais já 

elaborados, na maior parte das vezes livros e artigos científicos. A utilização de autores 

possibilita inúmeras vantagens, entre elas está à cobertura mais ampla sobre o assunto. 

 

1. 6. FORMA DE DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO 

Para desenvolvimento desse trabalho, elaborou-se uma abordagem sobre o setor da 

construção civil e a fim de entender a importância das empresas fornecedoras de soluções de 

engenharia para o segmento. Dessa forma a pesquisa teve caráter qualitativo, pois se enquadra 

melhor na questão da adequação dos processos, estratégias e organização da empresa, quanto 

à gestão dos contratos.  

Com base nas abordagens sobre o tema, e na ideia de melhorar o processo de 

fornecimento de formas e escoramentos utilizando práticas de gerenciamento de escopo, 

procurou-se colocar de forma abrangente os benefícios que a documentação e o registro das 

atividades podem proporcionar aos projetos. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

2.1. CONSTRUÇÃO CIVIL 

A construção civil é uma das atividades mais empregadoras do Brasil, a mesma está 

diretamente interligada com a situação econômica do país, e acompanha exatamente os 

períodos de crescimento e desaceleração da economia . Esse movimento é observado através 

do número de lançamentos imobiliários, investimentos públicos e privados em infraestrutura e 

também nas obras para implantação de novas plantas industriais.  

Por ser um segmento completo, a construção civil acaba englobando atividades que 

envolvem desde a preparação do terreno, instalação de materiais e equipamentos necessários 

para o funcionamento da obra, reparação, edificações de construções novas como reformas e 

restaurações (OLIVEIRA, 2012). 

Com o objetivo de se modernizar e atuar de maneira mais significativa no mercado, as 

empresas estão revisando seus conceitos e rompendo antigas metodologias de trabalho em 

busca de aperfeiçoamentos com o uso de novas tecnologias, visando melhorar o desempenho, 

produtividade e rentabilidade no mercado de atuação, tornando-se mais competitivos para 

garantir a sobrevivência no mercado globalizado. Essa busca contínua por aperfeiçoamento e 

certificações visando uma maior qualidade proporcionou um avanço no setor da construção 

civil (SILVA et al.,2005). 

Conforme Teixeira (2010), o mercado da construção civil está diretamente relacionado 

com o desenvolvimento econômico regional do país. A indústria da construção possui a 

capacidade de elevar o crescimento econômico, isso acontece pela proporção do valor 

envolvido nestas atividades. No entanto, nos últimos anos pelo período de crise que o Brasil 

vem enfrentando, observa-se um encolhimento das receitas nesse setor.   

Segundo Vargas (2005), o ramo da indústria da construção civil é o que mais vem 

passando por mudanças nos últimos anos, pois devem acompanhar a globalização do 

mercado, com a demanda de construções mais modernas e tecnológicas e um grau de 

exigência cada vez maior. Todos esses fatores contribuem para que as empresas se atualizem 

no mercado, e busquem investir em ferramentas de gestão de trabalho, com o objetivo de 

minimizar custos e prazos, atender as solicitações dos clientes e ainda visar maior lucro ao 

final da obra, com qualidade e segurança. 
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Frente ao constante desenvolvimento tecnológico, levando em consideração os 

critérios técnicos e econômicos, é necessário buscar métodos construtivos mais eficientes, que 

possibilitem redução da mão de obra, ganhos de produtividade e ainda melhorem os padrões 

estabelecidos de qualidade.  

2.2. OBRAS EM CONCRETO 

No Brasil a produção de cimento foi tardia, iniciando as primeiras instalações em 

1926, sendo comercializado somente na década de 50 (ABCP, 2003). As primeiras obras 

foram de autoria de Emílio Henrique Baumgart, considerado o “pai” da engenharia estrutural 

brasileira (SUSSEKIND, 1983), com pontes de grandes vãos em 1928, e edifícios 

relativamente altos em concreto armado (SANTOS, 1983). 

O concreto é um material constituído por cimento, água, agregados e ar. Para melhorar 

suas propriedades, pode haver adição de aditivos químicos. Esses produtos são misturados ao 

concreto e terão a função de elevar a resistência, diminuir o desgaste, reduzir a retração do 

concreto e os custos, formando então uma pasta compacta e moldável (PETRUCCI, 1982). 

De acordo com o Instituto brasileiro de concreto (IBRACON), o concreto é o material 

construtivo mais consumido do mundo, por ser uma pedra artificial que se molda quando em 

estado fresco conforme as necessidades e inventividade produtiva do homem, e que depois de 

curado assemelha-se a uma rocha natural pela sua resistência. O concreto não é tão resistente 

quanto ao aço, mas tem a vantagem de ser resistente à água, sem deteriorações, tornando-se 

com isso ideal para estruturas que possuam contato com a água, tanto que suas primeiras 

aplicações consistiram em aquedutos e muros de contenção construídos pelos romanos. 

(MEHTA; MONTEIRO, 1994). 

Visando obter um concreto de maior resistência, qualidade, e mais econômico, 

algumas práticas foram desenvolvidas, desde o modo de execução e controle na fabricação 

como após o endurecimento.  Os cuidados estão nas propriedades e os fatores que estão sendo 

adicionados na mistura, esses podem alterar o produto final, e influenciar diretamente nos 

sistemas de formas e escoramentos adotados, pois o concreto pode exercer propriedades 

físicas diferenciadas para cada tipo de mistura (ALMEIDA, 2002). 

O concreto subdivide-se em tipos: simples, armado, protendido e auto adensável. O 

concreto simples é utilizado nos blocos de fundação, em tubulações e cimentos de pisos. 

(BOTELHO, 2006).  
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Segundo Botelho (2006), o concreto armado surgiu no séc. XIX na Europa, e hoje é 

um dos materiais mais usados nas estruturas de edificações prediais e infraestruturas, como 

pontes e viadutos. Sua composição é a união do concreto simples envolvendo barras de aço, a 

utilização conjunta desses dois elementos é possível pelo fato de que o coeficiente de 

dilatação térmica do aço e do concreto são semelhantes, assegurando aderência entre os 

materiais, protegendo o aço da oxidação, garantindo assim uma maior durabilidade da 

estrutura. Suas vantagens estão na facilidade da moldagem, resistência a ação do fogo e de 

intempéries, manutenção, facilidade e economia na construção de estruturas contínuas. E a 

principal desvantagem é o elevado peso próprio do concreto e baixo grau de proteção térmica 

(ANDOLFATO, 2002). 

O concreto protendido é um sistema no qual é utilizada uma armadura, tensionada por 

equipamentos especiais, melhorando sua resistência em condições de carga, pela 

neutralização das forças de tração (MEHTA; MONTEIRO, 1994). Esse sistema pode ser 

utilizado nos mais variados tipos de estruturas, tanto em lajes quanto em vigas, e com a 

finalidade principal de se obter grandes vãos. As vantagens estão relacionadas aos casos de 

grandes lajes, com maior controle da deformação elástica, maior durabilidade, pois como 

diminui as forças de tração, o aparecimento de fissuras é muito menor (CÉSAR JÚNIOR, 

1998). 

O concreto auto adensável foi desenvolvido no Japão na década de 80, após ser 

observado que as principais deficiências nas estruturas em concreto eram decorrentes das 

falhas no adensamento do concreto nas zonas com muitas armações e em espaços de difícil 

acesso. As vantagens são a capacidade de preenchimento, resistência à segregação e 

capacidade de se espalhar por espaços estreitos. Este tipo de concreto é mais fluído, e ao ser 

lançado no local desejado, é capaz de se espalhar e envolver as armaduras, preenchendo de 

forma homogênea o elemento estrutural que esteja sendo moldado, não necessitando de 

vibrações, já que essa é prejudicial pois pode ocasionar a segregação do concreto (NUNES, 

2001).   

A resistência e durabilidade do concreto é diretamente relacionado à natureza e as 

propriedades dos componentes utilizados, sendo determinadas por quatro fatores, a 

composição ou traço do concreto, adensamento do concreto na estrutura, a cura do concreto e 

o cobrimento das armaduras (HELENE, 2002). 
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Nos últimos anos ouve um avanço no modo de projetar e construir estruturas em 

concreto armado, com a incorporação de novas tecnologias e materiais ao processo, possuindo 

uma variedade de tipos de concretos para uma diversidade de aplicações. O Brasil se destaca 

no mundo pelo uso do concreto em estruturas grandiosas e diferenciadas. 

 

2.3. FORMAS E ESCORAMENTOS 

Os sistemas de formas para execução de estruturas de concreto, são os equipamentos 

utilizados pelo homem para moldar as estruturas de acordo com as características geométricas 

necessárias, os sistemas de formas são constituídos por molde, estrutura do molde, 

escoramento e peças acessórias (RIPPER, 1996).  

Molde é a forma da peça, e segundo Fajersztajn (1987), é o elemento que entra em 

contato direto com o concreto, ele que vai definir o formato e a textura que a mesma vai 

ganhar no processo de concretagem. O sistema de forma é composto por painéis, e esses serão 

usados para execução de lajes, vigas e pilares.  

A estrutura do molde será responsável pelo travamento do molde, e conforme 

Fajersztajn (1987)‚ é a peça destinada a enrijecer o molde, de forma a garantir que o mesmo 

não sofra deformações quando submetidos aos esforços de pressão no momento da 

concretagem. Estes sistemas podem ter diferentes tamanhos e resistências, e são constituídos 

comumente por travas e tirantes metálicos.  

Para fazer o molde da peça de concreto são utilizados painéis de madeira compensada, 

esses podem apresentar diferentes características, obtidas a partir da variação de espessura e 

do produto aplicado para proteção utilizado durante a fabricação. Os materiais mais comuns 

são os com acabamento resinado, estes possuem uma camada de resina permeável, o que 

limita sua reutilização do material, já os com acabamento plastificado, é possível ser utilizado 

mais vezes quando comparado com o resinado. Além de possuir uma superfície mais 

uniforme o painel com acabamento plastificado pode ter as bordas seladas e isso faz com que 

aumente ainda mais o número de reutilizações (RIPPER, 1996). 

Segundo Moliterno (1997) escoramento é uma estrutura provisória, usada para 

sustentação de uma estrutura antes e durante sua concretagem, a mesma pode ser removida 

posteriormente ao processo. Para executar o escoramento das lajes e vigas, hoje existem 
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diferentes sistemas e tecnologias disponíveis no mercado, porém os mais comuns são 

compostos por escoras metálicas. 

Os escoramentos metálicos estão presentes no mercado da construção civil, auxiliando 

a execução das estruturas em concreto. O objetivo de se utilizar esses equipamentos está 

relacionado ao aumento de produtividade, melhor qualidade do produto final e segurança. Os 

projetos de escoramento podem ser desenvolvidos pelo cliente ou pelos fornecedores, estes 

por vez vão buscar a melhor solução para atender cada obra em específico (NAZAR, 2007).  

Existem inúmeras soluções disponíveis no mercado, das mais simples até as mais 

elaboradas. Cada solução possui seus pontos positivos e negativos, um exemplo comum é 

sistema de escoramento com escoras e cabeças descendentes, este permite que seja realizado a 

desforma sem a retirada da escora, não perdendo o contato com a laje e sua função de 

escoramento, proporcionando maior segurança na estrutura.  

Conforme Batista e Mascia (2006) deve-se sempre trabalhar baseado no desperdício 

zero, com medidas preventivas, evitando as medidas corretivas. Para que isso ocorra deve 

haver o uso adequado dos equipamentos, de maneira a garantir que os mesmos quando não 

estiverem em uso, estejam armazenados. Um processo sem desperdícios deve ser baseado em 

não danificar os equipamentos e aproveitar a mão de obra ao máximo, a fim de chegar aos 

melhores indicies de produtividade. Uma estrutura bem executada vai aumentar a qualidade 

da obra a assim diminuir as chances de patologias nas vedações das paredes e instalações e 

nos revestimentos internos e externos.  

Segunda Silva (2008), as empresas de formas e escoramentos estão cada vez mais 

investindo em tecnologias que gerem facilidade e agilidade na montagem dos equipamentos, 

porém o processo de desenforma está em déficit, pois a ausência de cuidados ocasiona danos 

nos componentes dos equipamentos, como também danos na estrutura de concreto na obra. 

Para a desforma é necessário que se faça a remoção dos escoramentos, buscando o máximo 

reaproveitamento, no entanto é necessário conhecer as características da estrutura, para evitar 

que a mesma trabalhe no momento do alivio da estrutura. O correto processo de retirada das 

formas vai evitar que ocorram danos no molde, isso aumentará a vida útil do equipamento e 

consequentemente o custo beneficio do material. 
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2.4. VISÃO GERAL DOS PROCESSOS E USO DO PMBOK 

O Guia de Conhecimento de Gerenciamento de Projetos (PMBOK) é um conjunto de 

processos distribuídos entre as áreas de conhecimentos e aceitos como melhores práticas para 

a profissão do gerente de projeto. Cada vez mais organizações estão utilizando o PMBOK 

para executar o gerenciamento dos seus projetos e atingir seus objetivos em diferentes 

campos.  

O Project Management Institute (PMI) desenvolveu ao longo dos anos alguns dos 

principais conceitos e padrões para o gerenciamento de projetos e para divulgar esse trabalho 

foi desenvolvido o Guia PMBOK, sendo este um material de referência para conhecer as 

melhores práticas e áreas de conhecimento na gestão de projetos (PMI, 2013). 

O PMBOK (2013) reconhece cinco grupos de processos básicos e dez áreas de 

conhecimento aplicáveis em todos os projetos. Os conceitos básicos são aplicáveis a projetos, 

programas e operações. Para visualizar os grupos de processos e as partes interessadas, existe 

o diagrama de fluxo (figura 01), com este é possível visualizar os processos de maneira clara e 

objetiva. 
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FIGURA 1: DIAGRAMA DE FLUXO 

 

FONTE: Guia PMBOK (2013, p.53)  

Os processos de iniciação são aqueles realizados para dar início ao projeto ou uma fase 

de um projeto, nestes o escopo é definido e são delimitados os recursos necessários para a 

realização do projeto. Na iniciação do projeto, são delimitados os requisitos e exclusões de 
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maneira a identificar as necessidades do cliente e também proporcionar o engajamento da 

equipe e transformar os stakeholders em influenciadores e apoiadores do projeto.  

Todos os projetos possuem a fase de iniciação, porém os maiores e mais complexos 

deverão ser separados em etapas. Isso faz com que o mesmo possa ser mais bem desenvolvido 

e a partir do termo de abertura vincular as etapas dessa primeira fase. Dividir o grupo de 

iniciação em fases ajuda a focar na necessidade da empresa e também visualizar de maneira 

global os critérios e objetivos das partes interessadas (PMI, 2013). 

Os processos de planejamento são importantes para estabelecer o escopo de maneira 

alinhar com os objetivos, e avaliar qualquer solicitação adicional, isso porque mudanças 

durante a execução do projeto influenciam em todo o processo, e aumentam as chances e 

riscos de fracasso no projeto (PMI, 2013). 

A coleta de informações influencia no resultado do projeto, quando as informações são 

coletadas sem levar em consideração a base do projeto, a chance do planejado não estar 

relacionado ao objetivo são existentes, logo o processo de planejamento tem grande 

importância pois ele faz o gerenciamento dos documentos iniciais do projeto. E qualquer 

ponto falho pode ser identificado antes mesmo do processo de execução (PMI, 2013). 

Os processos de execução têm por objetivo cumprir o que foi estabelecido no escopo 

do projeto. É nesse processo que são verificados os pontos que estão em conformidade entre 

planejado e realizado, e também busca integrar todas as demais atividades do projeto. É na 

execução do projeto que surgem as principais solicitações de mudanças, e toda e qualquer 

mudança envolverá o gasto de recursos não planejados. Também o controle das atividades 

deve ser maior, porque é nessa fase que ocorrem os investimentos financeiros do projeto 

(PMI, 2013). 

Os processos de monitoramento e controle estão baseados em controlar e monitorar as 

atividades que estão em desenvolvimento e também avaliar as solicitações de mudança, bem 

como identificar as variações possíveis no projeto devido a toda e qualquer alteração do 

planejado. Não é papel dos envolvidos em monitoramento e controle prejudicar os 

profissionais que planejaram e desenvolveram o projeto, mais sim auxiliá-los de maneira a 

controlar e reduzir as despesas e também mantê-los dentro do cronograma estipulado para o 

projeto (PMI, 2013). 
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O processo de encerramento nada mais é do que alinhar todas as atividades 

desenvolvidas nos demais processos, verificar se tudo o que estava presente no escopo foi 

executado e se tudo estiver em conformidade, encerrar o projeto de maneira formal com o 

cliente.  

 A formalização do encerramento de um projeto é um dos principais documentos de 

todo o projeto, pois é com este que as partes aceitam que o proposto no escopo foi entregue. 

Faz parte do encerramento do contrato obter o aceite do cliente, fazer o registro dos impactos, 

arquivar os documentos importantes, encerrar todos os contratos e documentar as lições 

aprendidas. 

 

2.5. GERENCIAMENTO DE ESCOPO EM PROJETOS 

O gerenciamento de escopo é o processo pelo qual é feita a definição e o controle das 

atividades de um projeto, é nele que se têm a visão geral de todas as atividades a serem 

desenvolvidas. Para que o mesmo seja um processo eficiente é necessário entender o processo 

como um todo, atuar na coleta dos requisitos e definições, saber ordenar a subdivisão das 

entregas de pacotes de trabalhos e validar e controlar o escopo (PMI, 2013).  

Podemos dividir o escopo em escopo de produto e escopo de projeto, onde ambos têm 

o objetivo de caracterizar o que será feito. Os processos bem como as ferramentas utilizadas 

para desenvolver o gerenciamento do escopo, precisam ser integradas as outras áreas de 

conhecimento. Na figura 02 apresenta-se uma visão geral do gerenciamento de escopo de um 

projeto, com essa é possível identificar o quanto as atividades estão interligadas, e também 

que existe uma linha base para definição de um escopo (PMI, 2013).  
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FIGURA 2: VISÃO GERAL DO GERENCIAMENTO DO ESCOPO DO PROJETO 

 

FONTE: PMI (2013, p.106). 

 

Para planejar o escopo é fundamental que se tenha uma linha base para o projeto, 

através dessa linha base, serão alinhadas as expectativas e as exclusões do projeto de maneira 
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a seguir o planejamento e registro das atividades. O planejamento é composto por entradas e 

saídas, e com base nessas informações é que o escopo será definido. 

O planejamento do escopo busca especificar o mesmo, de maneira a criar objetivos ou 

metas para o projeto, com resultados planejados a partir dos requisitos. O detalhamento do 

escopo é base do projeto, isso significa que existe um plano e qualquer coisa diferente do 

planejado é uma alteração (HELDMAN, 2003). 

O desenvolvimento do plano de gerenciamento de escopo é fazer de maneira detalhada 

uma análise das informações do termo de abertura de um projeto, e assim planejar os 

processos, descrevendo as características e especificações para executar o mesmo.  

Segundo o Guia PMBOK (2013) existem diferentes técnicas de se planejar o 

gerenciamento de escopo, as mais comuns são a opinião especializada e as reuniões.  Na 

opinião especializada as informações são recebidas, entendidas e repassadas, já nas reuniões 

as partes interessadas são envolvidas no projeto e são abertas as discussões para alinhar o 

escopo do projeto. 

Para fazer a coleta dos requisitos, primeiramente deve ser feita a identificação dos 

stakeholders chaves do projeto. Com a identificação começa a análise a fim de buscar saber 

quais são as necessidades e requisitos das partes interessadas, quantos estiverem identificadas 

e definidas deve ser feita a documentação e registro do acordado (PMI, 2013).  

A definição e documentação dos requisitos possibilitará saber se os objetivos das 

partes interessadas foram alcançados. Para isso, pode-se utilizar da matriz de rastreabilidade, e 

com ela verificar se o escopo do projeto esta alinhado com as entregas e se as características 

finais estão alinhadas com as determinadas na fase inicial do projeto (PMI, 2013).   

Com os requisitos do projeto identificados, o próximo passo é detalhar as atividades a 

serem desenvolvidas. Esse detalhamento é a definição de escopo do projeto, essa possibilita 

delimitar tudo o que será realizado no projeto, das características do produto aos critérios de 

aceitação para as entregas.  

Para facilitar a visualização das entregas, o Guia PMBOK (2013) coloca como 

fundamental a criação e utilização da Estrutura Analítica do Projeto (EAP). Nessa EAP o 

projeto será dividido por atividades, e essas atividades serão decompostas em pacotes de 

trabalho. Fazendo uso dessa ferramenta será possível visualizar o projeto como um todo, 

desde a fase inicial de planejamento até o enceramento do mesmo.  
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Como o projeto é dividido em varias atividades e pacotes de trabalho, o Guia PMBOK 

(2013) orienta para que se faça a validação do escopo do projeto. Essa validação deverá 

aceitar ou não as entregas de maneira a avaliar se estão atendendo o que foi determinado no 

escopo do projeto. 

O último ponto segundo o Guia PMBOK (2013) é controlar o escopo, esse tem por 

finalidade acompanhar a evolução do projeto, bem como as solicitações de mudança e 

alterações da linha base determinadas na fase de planejamento.  O controle do escopo é 

fundamental para o cumprimento dos cronogramas estabelecidos, pois qualquer alteração de 

escopo afeta a evolução do processo, assim este terá o papel de readequar os prazos e custos 

ou promover ações para compensar ou mitigar as atividades. 

 

2.6. PROBLEMAS POR ESCOPO MAL DEFINIDO  

São muitas as causas possíveis para ocorrência de problemas em um projeto, porém 

algumas se destacam devido à frequência em que ocorrem, entre essas podemos abordar os 

problemas relacionados à definição e planejamento do escopo, falta da gestão nos processos 

de mudança, e ruídos na comunicação ou inexistência de padrões de qualidade. Ainda, 

segundo Sotille et al (2010) toda e qualquer falha na identificação do que deve ser feito, pode 

impactar no cronograma do projeto, isso em custo ou tempo. Outro ponto é que as mudanças 

de escopo podem gerar entregas diferentes das expectativas, e essas entregas correm o risco 

de não serem aceitas pelo demais envolvidos.  

O planejamento de um projeto deve ser iniciado com o escopo do mesmo, porem é 

possível identificar uma interferência das demais áreas no escopo do projeto. Como todo 

escopo tem uma linha base, qualquer mudança na base do projeto pode afetar o cronograma, e 

dependendo do grau de impacto dessa mudança, teremos um desvio com relação ao projetado. 

Indiferente da etapa do projeto, toda e qualquer alteração precisa ser aprovada, pois de alguma 

forma a mesma vai afetar o projeto (PORTILLO, 2010). 

Segundo artigo publicado no site do CREA-MG (2016), muitos problemas impactam 

no gerenciamento de escopo em projetos, entre eles as fusões e aquisições das companhias. 

Quando os projetos de uma empresa são absorvidos por um terceiro grupo, novas 

metodologias de trabalho são impostas e isso pode comprometer o aceite das entregas pela 

outra parte do projeto.   
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Outro ponto importante é que as empresas fornecedoras de equipamentos como formas 

e escoramentos para construção civil, podem não ter maturidade suficiente em projetos para 

implantar metodologias mais comuns em outros setores ou empresas. Assim deve moldar um 

plano de trabalho especifico de acordo com cada empresa.  

Nas empresas fornecedoras de formas e escoramentos é comum encontrar problemas 

básicos de gerenciamento de escopo.  Os principais problemas estão relacionados a 

indefinição do cliente com relação aos projetos executivos, cronograma para execução da obra 

e até mesmo relacionado às metodologias a serem adotas para construção. Segundo o artigo 

publicado no site do CREA-MG (2016) as empresas com projetos relativamente curtos, não 

acreditam que o gerenciamento de escopo possa reduzir os problemas gerados pelas 

mudanças. Porém quando todas as empresas estiverem com seus processos estabelecidos e 

maturidade para gerenciar seus projetos, os problemas diminuíram significativamente.  
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3. DESENVOLVENDO O GERENCIAMENTO DE ESCOPO EM EMPRESAS 

FORNECEDORAS FORMAS E ESCORAMENTOS 

Para garantir o sucesso de um projeto é fundamental a identificação dos stakeholders 

logo na fase inicial do processo, isso vai proporcionar assertividade no levantamento dos 

requisitos e também alinhar expectativas. A partir do momento que se tem identificado quem 

são as partes interessadas do projeto, é feito  uma comunicação direta, e assim estabelece uma 

relação de confiança, transformando o cliente em aliado. O engajamento dos stakeholders do 

projeto resulta na somatória de esforços, e isso é fundamental para o sucesso do mesmo e para 

a manutenção do relacionamento entre as partes.  

Existem diferentes stakeholders num mesmo projeto, os que são afetados diretamente e 

os que são afetados indiretamente pelo projeto. No processo de contratação de uma solução de 

engenharia com fornecimento de formas e escoramentos metálicos, existem dois grupos 

interessados, as empresas fornecedoras e detentoras da tecnologia e os clientes, que por vez 

precisam contratar uma empresa especializada.  

Para o processo de fornecimento de uma solução de engenharia é fundamental 

identificar o grau de influência do stakeholder logo na fase inicial de contato, assim serão 

maiores as chances de engajar o mesmo e fazer do mesmo um apoiador do projeto. Além de 

colaborar com o desenvolvimento do projeto, os stakeholders são decisivos para a coleta de 

requisitos, pois a partir da exatidão dessas informações, será possível determinar o melhor 

escopo para o projeto e com isso atender as expectativas. 

A somatória das entregas envolvidas, mais a capacidade destas em atender o escopo 

definido, resultam na conclusão do projeto. Um projeto é dado como realizado quando tudo 

que foi proposto é entregue dentro dos padrões estabelecidos no escopo.  O não cumprimento 

de prazos ou requisitos ocasionam entregas parciais, essas são frustrantes e podem 

comprometer significativamente e resultar em prejuízos para ambas às partes. 

Devido a atual situação econômica do Brasil, muitas empresas do setor de construção 

civil reduziram o número de colaboradores, ou estão  revisando e adequando seus processos. 

Com o encolhimento do mercado e o aumento da competitividade entre as empresas, as 

construtoras estão refazendo seus orçamentos para fechar um novo contrato ou até mesmo 

garantir a continuidade dos processos que estão em andamento.  
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Outra maneira de reduzir custos e despesas é fazer a identificação dos problemas 

decorrentes no processo de fornecimento de formas e escoramentos. Dentre os problemas as 

falhas na gestão de mudanças e a falta da documentação das atividades realizadas são comuns.  

Isso é o resultado de um escopo mal definido para o projeto ou simplesmente a falta de um 

processo estabelecido para gestão das mudanças.  

Através da aplicação dos conceitos de gerenciamento de projetos, chega-se que o 

primeiro ponto a corrigir é a identificação dos stakeholders, muitas vezes os profissionais 

responsáveis pelo primeiro contato com o cliente, não conseguem identificar quem são os 

influenciadores do projeto, e isso pode influenciar em todo o trabalho subsequente, gerando 

um esforço e gasto de energia sem resultados para o projeto.  

A partir da identificação dos influenciadores do projeto, realiza-se a coleta de 

requisitos, buscando clareza e objetividade nos mesmos.. Para fazer a coleta de requisitos no 

segmento da construção civil, a entrevista é uma das metodologias adotadas, basta saber quais 

as informações necessárias para determinação do processo. A entrevista é realizada em forma 

de reunião, e nessa oportunidade pode-se iniciar uma consultoria sobre o assunto. Esso vai 

gerar confiança e comprometimento entre as partes e com certeza será determinante para 

definir e validar o escopo do projeto. 

Com a identificação das necessidades, o profissional responsável deve iniciar os 

projeto na empresa e junto o processo interno para elaboração de estudos, propostas técnicas e 

determinação das devidas entregas. Os estudos técnicos são apresentados ao cliente em forma 

de proposta, que por vez deve ser aprovada, e só com essa aprovação que é gerado o contrato 

entre cliente e fornecedor.  

Durante a fase de execução do projeto, a empresa fornecedora disponibilizara seus 

equipamentos e serviços e também fará o controle e cobrança pelas atividades entregues. 

Nessa etapa do processo é indispensável que todas as atividades sejam documentadas, bem 

como qualquer mudança ou alteração no escopo do projeto.  

As mudanças nos projetos ligados à construção civil são comuns, e na maioria das 

vezes os gestores desses projetos precisam absorvê-las sem acréscimo ou renegociação de 

valores. Assim, é extremamente importante que o escopo do projeto seja definido e aprovado, 

com premissas e exclusões, claras e objetivas descrevendo e também limitando as atividades a 

serem desenvolvidas, bem como o registro das mesmas durante o processo de execução do 
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projeto. A partir de um escopo bem definido fazer a gestão dessas mudanças é um processo 

mais simples, e quando afetarem os custos dos projetos, essas devem ser negociadas de 

maneira adequar os custos. 

As possíveis soluções para evitar falhas no processo de fornecimento de formas e 

escoramentos são ligadas a mal definição de escopo, assim corrigindo essas falhas é possível 

aumentar a capacidade produtiva da equipe de maneira que a mesma estrega seja feita com 

um efetivo reduzido.  Usando os conceitos do gerenciamento de escopo para adequar, 

organizar e documentar os processos de fornecimento de formas e escoramento para a 

construção civil. Para entendimento, seguiremos as etapas do ciclo de contratação, a iniciar 

pelo processo de prospecção e apresentação do cliente utilizando os modelos do 

gerenciamento de projetos.   

3.1. PLANEJANDO O GERENCIAMENTO DO ESCOPO 

O planejamento e gerenciamento do escopo no processo de fornecimento de soluções 

de engenharia é necessário para delimitar as etapas e as atividades a serem desenvolvidas, e 

manter alinhadas todas as entregas do projeto, bem como o objetivo. 

O processo tem origem na prospecção de mercado ou manutenção de carteira. Com o 

mapeamento das oportunidades, cada empresa deve buscar as oportunidades que melhor se 

encaixem em seu escopo de fornecimento. A partir da identificação das oportunidades inicia-

se a comunicação entre clientes e fornecedores, essa comunicação é muito importante, pois se 

a mesma não for eficiente, muito trabalho pode ser feito sem necessidade, ou pior, sem gerar 

resultados positivos.  

Com o objetivo de clarificar e evitar a falta de informações pertinentes para elaboração 

da proposta, o profissional responsável por iniciar o processo pode fazer uso de um checklist, 

a fim de garantir a abordagem de todos os assuntos pertinentes. Com a utilização desse 

método, as chances de se ter todas as informações necessárias é maior, pois a reunião seguira 

uma ordem logica dos assuntos e isso faz com que o processo seja mais eficiente.  

O checklist deve conter as informações básicas para delimitar o escopo de atuação e 

também extrair os requisitos para o projeto. Como cada empresa possui metodologia própria 

de trabalho, porém existem informações básicas que influenciam qualquer empresa ou cliente. 

Para orientar esse processo de coleta e troca de informações, segue a lista com os pontos a 

definir com o cliente e que vão influenciar no desenvolvimento do processo: 
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 Realização de reuniões para definição dos requisitos no processo de execução 

do projeto; 

 Avaliar a existência de projetos, estudos preliminares, croquis ou como serão 

repassadas as informações; 

 Prioridades para o cliente com relação a contratação. Segurança, produtividade, 

redução de mão de obra, custo final do projeto ou valor gasto com a empresa 

fornecedora da solução de forma e escoramento; 

 Características do concreto a ser utilizado; 

 Existência de equipamentos para movimentação vertical e horizontal de cargas; 

 Qualidade estética do produto final em concreto; 

 Melhor formato para apresentação dos estudos, propostas, projetos ou 

informações básicas; 

 Definição de cronograma; 

 Condições de fornecimento, prazo, custo e tempo; 

 Como será considerado o aceite da proposta; 

 Cadastro da empresa e assinatura de contrato; 

 Critérios para iniciar o fornecimento de equipamento; 

 Carregamento e transporte dos equipamentos;  

 Projetos de montagem dos equipamentos; 

 Condições para ART; 

 Visitas técnicas, frequência e custos;  

 Mão de obra para montagem dos equipamentos in loco; 

 Mudanças e alterações de projetos ou equipamentos;  

 Medições e cobranças pelos serviços prestados ou equipamentos alugados / 

comprados; 

 Aditivos e alterações de contrato; 
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 Devolução dos equipamentos;  

 Limpeza e indenização dos equipamentos danificados ou faltantes; 

 Enceramento do contrato; 

 Pós venda e pesquisa de satisfação; 

Fazer uma coleta eficiente de requisitos vai determinar quais são as necessidades do 

cliente, e essas devem ser documentadas e utilizadas para atingir os objetivos esperados. 

Porém além de boas perguntas, o responsável pela coleta dos requisitos deve identificar quem 

são os stakeholders do projeto e quem será o tomador de decisões, pois em muitos casos são 

realizadas ótimas reuniões, com as pessoas que não influenciam na decisão. Com a 

identificação dos stakeholders e dos influenciadores do projeto, os requisitos devem ser 

coletados e utilizados para entender as necessidades do cliente, abordar aspectos relevantes e 

no decorrer da reuniões ajudaram a cumprir os objetivos. 

Durante a reunião perguntas especificas e diretas podem auxiliar no entendimento da 

necessidade e proporcionar uma aproximação entre as partes. Essas são feitas de maneira 

objetiva para entender o projeto e de maneira abordar os pontos que foram listados a pouco. 

Dentre as perguntas podemos utilizar: 

 

 Conhece nossas soluções ou já fez uso de algo semelhante? Como foi sua 

experiência? Quais os pontos positivos e negativos de vossa experiência?; 

 O quanto conhece dos sistemas disponíveis no mercado? 

 Tem disponibilidade para visitar uma obra em andamento ou nossa empresa? 

 O cronograma para execução do serviço, já foi estabelecido? 

 A mão de obra e os equipamentos serão próprios ou terceirizados? 

 Os projetos existentes hoje são os executivos ou estão previstas revisões? 

 Qual a data prevista para inicio das atividades?  

 O que mais lhe interessa, compra ou locação dos equipamentos? 

 Existe expectativa especifica com relação à utilização do equipamento? 
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Além de apresentar a empresa deve-se conhecer o cliente e sua necessidade. Isso é 

extremamente necessário para trabalhar na elaboração do escopo do projeto e previsões para 

as entregas bem como as atividades a serem desenvolvidas para essas entregas. A declaração 

de escopo deve ser um acordo entre as partes do projeto e com base nessas entregas criar um 

plano para execução do mesmo. 

Com o escopo definido, as equipes envolvidas no projeto terão uma linha base para 

orientação quanto ao desenvolvimento do mesmo. Qualquer alteração de escopo, feita ou 

proposta por uma das partes é uma mudança, e para que essa mudança seja aprovada, ambas 

devem estar cientes das causas e efeitos que essa proporcionara ao andamento do projeto.  

As mudanças e alterações de escopo estão entre as principais causas dos problemas 

existentes no processo de fornecimento de formas e escoramentos. As mudanças de escopo 

durante o andamento do projeto causam retrabalho para determinados setores e isso cria um 

desequilíbrio no funcionamento da empresa. 

Como se faz necessário aumentar a produtividade com a mesma equipe, as empresas 

fornecedoras devem utilizar os processos de gerenciamento de escopo para reduzir o impacto 

das mudanças nos projetos, e também criar mecanismos que possam corrigir os custos de 

maneira  transformar as mudanças em oportunidades. Para que o escopo atenda os requisitos 

relacionados ao fornecimento das formas e escoramentos, o mesmo deve revisar os seguintes 

itens: 

 Objetivos técnicos do projeto estão alinhados a qualidade, custos e cronograma 

de fornecimento das soluções de engenharia; 

 As entregas do projeto com suas respectivas saídas, documentação e relatórios 

estão alinhados com a capacidade de fornecimento e recebimento das duas 

partes; 

 As características dos serviços, bem como as informações necessárias para 

executar e dar suporte atendem os requisitos do cliente; 

 Os critérios para aceitação dos equipamentos e da solução proposta estão 

definidos, claros e discutidos entre as duas partes; 

 As restrições existentes em cada projeto, bem como datas e exclusões para o 

fornecimento foram estabelecidas; 



33 

 

 As medidas para controle e cobrança dos impactos gerados pelas mudanças 

foram firmadas pelas duas partes; 

  Os prazos para qualquer mudança de escopo estão definidos de acordo com a 

capacidade das duas partes; 

Com o escopo definido o próximo passo é a aprovar do mesmo junto ao cliente ou ao 

fornecedor. A aprovação do escopo deve ser feita pelas partes envolvidas, apresentando todos 

os pontos e clarificando todos os itens aos stakeholders, estes devem estar cientes do processo 

que estão aceitando ou adquirindo para executar o projeto. 

Após a aprovação do escopo iniciam-se os estudos para fornecimento dos 

equipamentos para o projeto. Nessa fase o profissional representante da empresa entrará com 

as informações do cliente e como será elaborado o estudo técnico. A proposta técnica deve 

conter todas as informações definidas na fase inicial do processo. 

Mesmo com adequada coleta de requisitos, alterações podem ser solicitadas na 

negociação da proposta. Essas solicitações são difíceis de se mitigar, pois podem ser 

influenciadas por vários motivos, como condições  não aceitas ou situações financeiras ou de 

estoque. Esse problema de retrabalho só pode ser minimizado no momento da coleta de 

requisitos, onde o profissional terá a sensibilidade para identificar todos os pontos importantes 

e que podem resultar em alteração do escopo previamente definido. 

Para marcar a realização e conclusão das atividades, deve-se adotar um processo pelo 

qual sejam registradas as entregas de cada atividades. Esses registros serão o controle do 

processo durante o desenvolvimento do projeto. Toda e qualquer solicitação de mudança deve 

seguir o mesmo processo de documentação, e só ser aceita quanto feita por um dos 

stakeholders responsáveis pelo projeto. Como toda solicitação de mudança de escopo impacta 

nas condições determinadas para o projeto, cabe aos envolvidos aprovar e documentar a 

solicitação e o resultado da mudança e também determinar como será o ajuste dos valores e 

condições para adequação.  

Com a utilização das práticas de gerenciamento do escopo, será natural os clientes se 

adaptem ao modelo de quanto menos mudança e mais planejamento melhor, pois essas serão 

sentidas financeiramente pelo mesmo. Com isso as empresas fornecedoras tendem a reduzir 

os gastos com mão de obra de retrabalho e também aumentar a rotatividade de seus 

equipamentos, tornando a mesma mais competitiva, por ter os processos mais enxutos.   
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3.2. DOCUMENTAÇÃO PARA ABERTURA DOS PROJETOS  

O processo de abertura de um projeto é o momento em que cliente e fornecedor 

estabelecem uma relação de compra e venda. Segundo o Guia PMBOK (2013) é com o termo 

de abertura aprovado que se inicia oficialmente o projeto. O problema é que as empresas 

fornecedoras de formas e escoramentos não possuem maturidade suficiente em processos para 

aplicar às práticas de gerenciamento, e isso faz com que cada empresa desenvolva seu próprio 

protocolo para abertura dos projetos. 

Os projetos para fornecimento de formas e escoramentos são iniciados com a 

prospecção de mercado, onde o comercial da empresa fornecedora deve apresentar o escopo 

de trabalho da sua empresa, de maneira a cruzar as informações e identificar as oportunidades.  

A abertura do projeto acontece quando o profissional busca alinhar e registrar as 

necessidades de um cliente, de maneira a entender o que o mesmo busca e também 

documentar as informações básicas para elaboração do projeto.  Na sequência o profissional 

deve entrar com o projeto e os dados na empresa a fim de iniciar o estudo técnico de acordo 

com o apresentado e determinado junto ao cliente na reunião de definição de necessidade. 

Deve-se tomar cuidado nesse momento, pois o profissional representante da emprsa vai 

transmitir a sua equipe a necessidade do cliente e assim iniciar o processo interno.  

Na reunião de abertura de um projeto é fundamental anotar os principais pontos e 

registrar em ata o que foi definido, também fazer uso do checklist para seguir um roteiro e 

questionar os principais pontos a serem observados e trabalhados na elaboração do estudo. 

Fazendo uso desses documentos, a passagem das informações departamentos será mais 

eficiente e com isso é possível reduzir o tempo gasto em cada processo. O documento de 

passagem das informações entre os departamentos deve conter as principais caraterísticas 

observadas no projeto, e também os requisitos estabelecidos pelo cliente no ato da 

contratação, estes podem estar relacionados a custo, tempo, recursos humanos ou mesmo as 

caraterísticas do produto final. 

Após a fase de estudos, será apresentada a proposta ao cliente, essa proposta vai conter 

as condições determinadas e também os valores e informações referentes ao respectivo 

orçamento. Com a proposta aprovada será elaborado o contrato entre as partes, e com o 

contrato firmado a empresa fornecedora se compromete a fornecer as soluções conforme o 

escopo do projeto, já o cliente deverá cumprir o cronograma e honrar com seus compromissos 

conforme previsto. 
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3.3. SOLICITAÇÕES DE ALTERAÇÕES E MUDANÇAS DO ESCOPO 

Alterações de escopo podem acontecer em qualquer momento do projeto. Na fase de 

orçamento e estudos técnicos o cliente de ter conhecimento dos recursos disponíveis para cada 

atividade ou produto, e como estão distribuídas as despesas ao longo do projeto. Assim, o 

profissional que tem contato direto com o cliente deve ter habilidade para identificar se o 

cliente tem os recursos necessários para executar o projeto. 

Indiferente da fase do projeto, qualquer mudança solicitada ou realizada, só deve ser 

aceita se a mesma tiver origem em um dos stakeholders responsáveis pelo projeto.  Essa 

mudança deve ser documentada e ter o conhecimento das demais partes envolvidas no 

processo. Existem diferentes maneiras de se documentar uma solicitação de mudança, porém 

as mais usuais são através da ata de reunião e por e-mail. A utilização da ata de reunião é uma 

pratica comum  e eficaz, por existir um documento assinado o comprometimento é maior. Já a 

comunicação por e-mail, deve acontecer para registrar questões de menor importância e 

sempre exigir a confirmação com a resposta. Se o assunto tiver relevância para o projeto, 

recomenda-se que além do e-mail, seja feita uma comunicação complementar, por telefone ou 

outro meio de comunicação.  

 

3.4. DOCUMENTAÇÃO E REGISTO DAS MUDANÇAS DE ESCOPO 

 A documentação das entregas é obrigatório para chegar à conclusão de um projeto, 

pois muitos projetos são dados como incompletos devido à falta de documentos que 

comprovem as entregas realizadas durante o período de execução do mesmo. Da mesma 

forma que as entregas de um projeto devem ser documentadas, é indispensável documentar 

toda e qualquer alteração de escopo, pois essas alterações afetam diretamente o enceramento 

do contrato de locação de formas e escoramentos.  

 Como a comunicação entre cliente e empresa fornecedora é feita através de diferentes 

colaboradores e setores, deve-se estabelecer uma regra, onde o gestor do contrato é informado 

quando surgir qualquer divergência com relação ao escopo definido, e só após a autorização 

do mesmo que o processo pode continuar. Na maioria das empresas a figura do gestor do 

contrato fica a cargo do engenheiro comercial, pois ele conhece o escopo definido e também é 

responsável pelo enceramento do contrato, logo é importante e necessário que ele tenha 

acesso a todas as informações sobre o andamento do projeto.  
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 Em algumas empresas, existe uma pessoa ou setor específico para fazer a gestão dos 

contratos em andamento, esse setor é muito importante para o andamento dos processos, 

porem informar ao negociador sobre o andamento dos processos é fundamental para a 

conclusão do projeto.  

 

3.5. COBRANÇA E ENCERAMENTO DE CONTRATOS  

 Com base no escopo definido, serão emitidas as cobranças referentes aos serviços 

prestados ou equipamentos locados. Essas faturas têm seus valores determinados nas 

propostas comerciais e também no contrato firmado entre as partes no inicio do processo.  

 O enceramento de um contrato de prestação de serviços de formas e escoramentos 

pode ser um processo muito simples, ou até complicado. O que determinara o sucesso é o 

quanto que o projeto seguiu alinhado com o escopo definido, e se o mesmo está com todas as 

entregas, solicitações ou alterações documentadas. Os documentos decorrentes nesse processo 

são as notas de envio e devolução dos equipamentos, relatórios de conferência de 

movimentações de cargas, os relatórios das visitas técnicas em obra, e-mails e as  atas das 

reuniões que envolveram solicitações de mudanças no escopo do projeto. Com todos os 

documentos alinhados, o processo de enceramento de um contrato será a porta de entrada para 

os novos projetos.  
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4. CONCLUSÕES 

Com base no estudo desenvolvido, podemos afirmar que para todos os tipos de obras 

executadas em concreto, a escolha correta dos sistemas de formas e o escoramento são 

fundamentais para atingir a qualidade e prazos desejados com tranquilidade e segurança. Em 

alguns casos observamos que a escolha da solução foi correta, porém de alguma forma o 

resultado não foi o esperado. Após análise identificou-se que a maioria dos problemas nesse 

tipo de contrato está no processo de definição de escopo e também na falta de documentação e 

registro das atividades.   

Com esse trabalho buscou-se identificar os problemas gerados a partir de um escopo 

mal definido, e quais são os benefícios que a prática da documentação proporciona para a 

execução e conclusão dos projetos. Também foram abordados os aspectos do processo de 

fornecimento de formas e escoramento e as fases do projeto, a fim de propor melhores 

práticas, para trabalhar a gestão das mudanças de escopo quando solicitadas. 

  Observamos que muitas empresas desse setor precisaram ajustar seus custos 

operacionais e reduzir o número de funcionários. Em contra partida, é necessário aumentar a 

participação nos processos, e isso só é possível se utilizarmos de técnicas de gerenciamento de 

projetos para organizar e estabelecer novos padrões de trabalho. Uma das soluções 

encontradas é aumentar o engajamento dos stakeholders nos projetos, a fim de garantir que as 

atividades delimitadas no escopo sejam executadas. Muitas vezes as mudanças de escopo 

interferem nos resultados dos projetos, e essas mudanças por não estarem previstas e 

documentadas são esquecidas e absorvidas sem correção dos custos.  

Para concluir, existem vários problemas no processo atual de fornecimento de formas e 

escoramentos, porém cabe aos clientes e fornecedores de cada projeto, identificar suas 

necessidades e recursos e com isso planejar melhor o escopo do seu projeto. Com o escopo 

validado pelos stakeholders, será simples a cobrança pela execução do mesmo. Para que cada 

atividade seja caraterizada como entregue, é fundamental o registro da sua conclusão ou 

solicitação de mudança, pois a partir desse registro será comprovando a conclusão alteração 

do escopo do projeto. Assim, quando se tem um projeto com o escopo bem definido, e com as 

atividades documentadas, a cobrança pelos serviços prestados e pelos aditivos gerados pelas 

mudanças é algo aceito sem restrições, e o enceramento do contrato é um processo facilmente 

realizado. 
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5. POSSÍVEIS DESDOBRAMENTOS 

A identificação das falhas no gerenciamento de escopo das empresas do setor de 

formas e escoramentos é apenas um primeiro passo para adequação das suas atividades. 

Existem problemas relacionados às demais áreas de conhecimento e para que essas empresas 

possam evoluir em projetos é fundamental a aplicação das melhores praticas de projetos 

adotadas pelo guia PMBOK.  
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